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Woord vooraf
We beleven bijzondere .jden. Het coronavirus hee7 ons maatschappelijk leven door elkaar
geschud. Het is geen oorlogstoestand maar de onrus.ge sfeer doet vaak aan die verwarde .jd
denken. We worden enigszins beperkt in onze bewegingsvrijheid en levenswijze en dat doet raar
aan. We zijn niet meer gewoon aan echte discipline en het navolgen van opgelegde maatregelen
doet sommigen pijn.
In ons .jdschri7 hebben we steeds aandacht gehad voor de geschiedenis van verenigingen en
instellingen. Bij vieringen en herdenkingen brengen we hierover verslag uit. Dat doen we nu ook
ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Gezinsbeweging in Vlaanderen en 95 jaar
Gezinsbond in Melle.
We weten dat onze vroegere voorziIer van de cultuurraad, Paul Neirinck, sterk geïnteresseerd is in
de oorlogsgebeurtenissen die zich .jdens de Eerste Wereldoorlog afgespeeld hebben in Kwatrecht.
Zijn ouderlijke woning stond in de omgeving waar de oorlogstaferelen zich voltrokken. Hij brengt
ons zijn zoektocht naar menselijke verhalen aan de hand van postkaarten met als .tel Herman
Neudeck. Een Duits slachtoﬀer van de 2de Slag bij Kwatrecht. Melle in beeld , via een boodschap op
een postkaart. 9 oktober 1914.
In het begin van het jaar werd onze aandacht getrokken op het programma van Canvas Meer
vrouw op straat. Men had vastgesteld dat de meeste straatnamen verwezen naar mannen. Men
wilde een lans breken om deze tendens om te buigen en in de toekomst ook vrouwen aan bod te
laten komen. En dat had onmiddellijk succes want verschillende straten en pleinen werden in heel
wat steden naar vrouwen genoemd. Melle mocht niet achter blijven en op voorstel van de
Cultuurraad werd voor een nieuwe verkaveling de naam van mevrouw Peeters-Van Der Waeren
weerhouden. Zij was de eerste vrouwelijke schepen in onze gemeente.
In 1988 brachten we een tentoonstelling in ons museum begeleid van een speciale brochure met
als .tel Melle schrijE Melle blijE. Auteurs die in Melle geboren waren of er gewoond hadden
kwamen in aanmerking alsook degenen die over Melle publiceerden. Het werd een bijzonder
geslaagde ac.viteit. Vorig jaar nam de bib dit ini.a.ef kleinschalig over en brachten een .ental
Melse auteurs op het voorplan. Wij willen dit aanvullen en telkens in ons .jdschri7 een auteur in
de kijker plaatsen. Dit keer is dit Frank Teirlinck die in zijn jeugdjaren in de Klinkerlaan woonde
maar nu in Lievegem verblij7.
Naar goede gewoonte brengen we ook tradi.oneel onze rubriek Heemkundig Nieuws waarbij we
aandacht schenken aan de voorbije Open Monumentendag en verslag uitbrengen over de stand
van zaken over het project Erfgoedredders alsook een aantal mededelingen.
Daniël Lemmens
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Een Duits slachtoffer van de 2de slag bij Kwatrecht
Melle in beeld, via een boodschap op een postkaart
door Paul Neirinck
Hermann Neudeck, † Kwatrecht - Melle, 9 oktober 1914
Op 13 april werd me door Erfgoed De Gonde per e-mail de vraag gesteld of ik een Duitse tekst op
een postkaart kon vertalen. Ik heb zelf in mijn verzameling een aantal postkaarten met een Duitse
tekst, maar het is me nooit gelukt om ze volledig te ontcijferen, niet dat mijn passieve kennis van
het Duits zo slecht is, ik slaag erin behoorlijk in om een Duitse tekst te verstaan en te vertalen,
maar het beeld van een geschreven Duitse tekst uit het begin van de 20e eeuw is zo ongewoon dat
het me gewoon niet lukt om hem te lezen. Mijn eerste idee was om hulp te zoeken bij een leraar
Duits, maar hij gaf er snel de brui aan, omdat ook hij niet overweg kon met het go.sche schri7.
Waar kan je de dag van vandaag beter terecht met onoplosbare problemen, niet uitgeklaarde
vragen en andere raadselach.gheden dan op het internet, en meer bijzonder op het zo geprezen
en tegelijker.jd verguisde facebook. Zou er in Duitsland een facebookgroep bestaan die over de
eerste wereldoorlog gaat? Ongetwijfeld, er zijn er meerdere, en ze zijn makkelijk te vinden. Met
enige hulp van google-translate heb ik er in de taal van Keizer Wilhelm de vraag gedropt of iemand
mij kon helpen. Het antwoord kwam bijna onmiddellijk:

Karte Nr. 1
Im Felde den 26.10.18
Liebe Eltern und Geschwister,
Ich bin seit gestern bereits wieder in einem anderen
Orte. Wir sind 22 Mann, darunter 2 Sergeanten nach
hier marschiert und haben Brückenwache. Es ist
lebhaEer Verkehr in dem Orte, und wir haben als
Gendamerieposten den Verkehr zu regeln, Unsere
Dienstzeit ist 2 Stunden Posten und 6 Stunden Ruhe. Es
ist also zum Aushalten. Kochen tun wir ......"
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Kaart Nr. 1
Ten velde, 26.10.18
Beste ouders, broers en zussen,
Sinds gisteren ben ik weer op een andere plek. We zijn
met 22 mannen, waaronder 2 sergeanten, hierheen
gemarcheerd en hebben brugwacht. Er is veel verkeer
in de plaats en wij, als gendarmerieposten, moeten het
verkeer regelen. Onze diens]jd is 2 uur op post en 6
uur rust. Dus het is draaglijk. Koken doen we ...... "

-2-

Er moet nog een tweede kaart zijn met het vervolg van de tekst. De kaart is geschreven .jdens de
laatste dagen van de oorlog, door een Duitse soldaat die in Melle en omgeving het verkeer moest
helpen regelen. Spij.g dat we niet te weten komen hoe de keuken georganiseerd werd.
Aangemoedigd door het snelle resultaat gooi ik nog een tweede kaart in de groep. Oudere Duitsers
kunnen blijkbaar het go.sche handschri7, voor ons onleesbare krabbels, nog vlot lezen. De
vertaling wordt me binnen het uur aangereikt. Niets wereldschokkends, een kleine menselijke
getuigenis uit een wrede nuIeloze oorlog.

Echelmeyer in Hasbergen Kreis Osnabrück ----Geschrieben den 22.11.1915
Liebe Schwester--Teile dir mit das es mir gut geht und das hoﬀe ich auch
von euch. Sonst ist hier noch alles beim alten. Bi`e
schreibt mir mal ob du diese Karte auch bekommen
hast....

Echelmeyer in Hasbergen Kreis Osnabrück ----Geschreven op 22 november 1915
Beste zuster --Ik laat je weten dat het goed met mij gaat en dat hoop
ik ook van jou. Anders is alles hier nog hetzelfde.
Schrijf me alsjeblieE eens of je deze kaart gekregen
hebt....

Es grüßt vielmals Fritz

Vele groeten van Fritz
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Na zoveel hulp van mijn nieuwe facebookvrienden wil ik mezelf ook wel even voorstellen. Ik toon
een foto van Duitse soldaten die poseren aan de sta.e van Kwatrecht, met een woord uitleg, dat ik
op honderd meter daarvandaan geboren ben, en dat mijn grootouders daar ook al woonden
.jdens de eerste wereldoorlog.
Blijkt onmiddellijk dat ik bij David Neudeck een gevoelige snaar heb geraakt.
David Neudeck Paul Neirinck

Hallo! Ich habe gerade in der Gruppe etwas zu
diesem Thema gefragt?
Vielleicht können Sie mir weiterhelfen?

Hallo! Ik heb zojuist in de groep iets over dit
onderwerp gevraagd?
Misschien kan jij me verder helpen?

Een kleine zoektocht leidt snel naar zijn vraag:
Mein Ururgroßvater ist am 09.10.1914 in der 2.
Schlacht Kwatrecht-Melle ( Belgien) gefallen.
Er war Unteroﬃzier der Landwehr Reserve des
Regimentes Nr 2 /9 Kompanie.
Meine Fragen:
Hat jemand eventuell Informajonen zu seiner Einheit
bzw über dieses Gefecht?

Mijn betovergrootvader sjerf op 9 oktober 1914 in de
2e slag bij Kwatrecht-Melle (België).
Hij was onderoﬃcier bij het Landwehr Reserve
Regiment No. 2/ Compagnie 9
Mijn vragen:
HeeE iemand informaje over zijn eenheid of over deze
strijd?

We kennen in Melle de namen van de burgerslachtoﬀers van de gevechten bij Kwatrecht - Melle,
we herdenken de gesneuvelde Franse vloo^useliers, hun namen staan te lezen op hun graf op het
kerkhof. In dit vereenvoudigde verhaal zijn de Duitsers herleid tot een horde brands.chtende
veroveraars. Hier staat nu een jonge Duitser die vraagt wat er met zijn betovergrootvader is
gebeurd. Hermann Neudeck, een jonge man met een naam, opgevorderd door het leger van de
keizer, om zijn leven te geven voor zijn vaderland. Ik heb aan David het verhaal gedaan van de
slag, zoals wij hem kennen. Ik heb hem verteld dat ook de grootvader van mijn vrouw .jdens deze
gebeurtenissen gestorven is, doodgeschoten door een Duitse soldaat. Ik heb hem een exemplaar
van mijn boek “Ik zal ze horen roepen” over de gebeurtenissen in Melle in september en oktober
1914, opgestuurd. Ik kreeg het onderstaande antwoord:
Vielen vielen Dank für Ihre Informajon und die Mühe die sich meinetwegen gemacht haben.
Ich habe mich sehr gefreut.
Der Verlust den wir teilen war wirklich sehr unnöjg. Ich beschäEige mich nicht nur mit der Schlacht
in Kwatrecht-Melle. Ich versuche das Leben meines Großvaters zu rekonstruieren. Es ist
erschreckend was kriege mit Menschen und Nachkommen anstellen können
Es gab einmal Frontbriefe meines Großvaters. Leider wurden diese durch Wasser zerstört
Ich habe sie als junger Mann gelesen
Er beschreibt das ganze Geschehen um Kwatrecht als “großes Warten”,viel Marschieren und
einzelne Akjonen durchführen.
Am 8.10.1914 beschreibt er eine erschreckende Ruhe in den Gräben. Das es ihm aber gut gehe. Das
Essen ist gut und die Kameraden sind guter Dinge die Belgier zu stellen
Am 09.10.1914 um 17.00 Uhr gab es den Befehl die Linie am Bahnhof erneut zu durchbrechen. Er
starb sofort um 17.00 Uhr mit einem Schuss durch MG Feuer zwischen die Augen
Das ist alles was ich noch von den Briefen weiß
Ich weiß nicht ob es Ihnen etwas bringt, diese Informajon. Aber ich wollte Sie an meinen Teil der
Familie teilhaben lassen weil ich Ihnen so dankbar bin
Ich habe unzählige Archive kontakjert. Sobald ich antworten habe, die Ihnen auch etwas bringen,
werde ich sie teilhaben lassen.
Vielen Dank nochmal und viele Grüße.
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Hartelijk dank voor uw informaje en de moeite die u voor mij hebt gedaan.
Ik was er erg blij mee. Het verlies dat we delen was in het geheel niet nodig.
Ik ben niet alleen bezig met de strijd in Kwatrecht-Melle.
Ik probeer het leven van mijn grootvader te reconstrueren.
Het is beangsjgend wat oorlogen kunnen doen met mensen en hun nakomelingen.
Er waren brieven van mijn grootvader aan het front. Helaas zijn deze vernield door het water.
Als jonge man heb ik ze nog gelezen.
Hij beschrijE het hele gebeuren rond Kwatrecht als "het grote wachten". Veel marcheren en kleine
acjes uitvoeren.
Op 8 oktober 1914 beschrijE hij een angstaanjagende rust in de loopgraven. Maar dat het goed
gaat met hem. Het eten is goed en de kameraden zijn in een goed humeur om de Belgen te
ontmoeten
Op 9 oktober 1914 om 17.00 uur werd het bevel gegeven om de verdedigingslijn aan het stajon
opnieuw te doorbreken. Hij sjerf onmiddellijk om 17.00 uur door een schot van een
machinegeweer tussen de ogen. Dat is alles wat ik weet over de brieven.
Ik weet niet of deze informaje je iets bij brengt, maar ik wou je de kant van het verhaal van mijn
familie meegeven, omdat ik je zo dankbaar ben.
Ik heb contact opgenomen met talloze archieven. Zodra ik antwoorden heb die voor jou interessant
zijn, laat ik het je weten.
Nogmaals bedankt en vele groeten.

Hermann Neudeck vond eerst een rustplaats op het
Duitse militaire erekerkhof in Melle, en werd later,
wanneer dit kerkhof werd opgeruimd, naar Vladslo
overgebracht.
Uit de vervaagde resten van het verleden kijken we naar
het gezicht van een gezonde jonge Duitse man, die in
Melle zijn leven liet, om vermeende hogere idealen te
dienen. Er is in Melle, in de verschillende gevechten die
er in de loop van de geschiedenis zijn gevoerd, te veel
bloed vergoten. We hebben een monument om de
heldha7igheid van de Franse vloo^useliers te eren. Hun
namen zijn in steen gegri7. We hebben een bescheiden
gedenkteken voor de burgerslachtoﬀers. Hun namen zijn
te lezen op de muur van het kerkgebouw. Melse grond is
doordrenkt met het bloed van vele jonge Duitsers. Ook
zij hebben geloofd in de idealen die hen werden
aangeboden, en hebben gevolg gegeven aan de
dwingende oproep hun geliefde vaderland te dienen.
Melle verdient een gedenkteken waar afgrijzen voor het
vergoten bloed, deemoed voor het misbruik van echte
en vermeende idealen en barmhar.gheid voor door
vrees en overmoed begane wreedheden in één beeld
samenvloeien.
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Meer vrouw op straat. Eerste vrouwelijke straatnaam in
Melle: Rosa Peeters-Vander Waerenstraat
door Daniël Lemmens
Vorig jaar liep er op Canvas een merkwaardig programma van Soﬁe Lemaire met als .tel Meer
vrouw op straat. Men had vastgesteld dat er weinig straten naar vrouwen genoemd werden. Men
wou hierop de aandacht ves.gen en aantonen dat er heel wat vrouwen een belangrijke rol
gespeeld hebben in ons maatschappelijk leven. Het opzet was duidelijk: er moeten meer namen
van vrouwen aan onze straten gegeven worden. En daar slaagde men in want na aﬂoop van de
reeks kregen verschillende plaatsen, pleinen of straten in steden als Antwerpen, Brussel, Gent,
Brugge vrouwelijke namen.
In onze gemeente was het ook pover gesteld met vrouwelijke straatnamen. Alleen de Koningin
Fabiolalaan verwees naar een vrouwelijk persoon.
In Melle is het de gewoonte dat het schepencollege voor de naamgeving van straten vooraf het
advies vraagt aan de Cultuurraad. Zo gebeurde dit ook voor een geplande verkaveling tussen de
Waterstraat en de Oude Brusselseweg. Rekening houdende met het tv-programma werden drie
namen voorgesteld: Mapoestraat, Virgine Lovelingstraat en Rosa Peeters-Vander Waerenstraat.
Mapoe of Maria Poelman was vooral bekend als vroedvrouw die zich inzeIe voor de Melse
gemeenschap. De Melse reus Mapoe is naar haar genoemd. Zij woonde in het café Het Sportpaleis
gelegen op de hoek van de Vossenstraat en de Gontrode Heirweg. Die kreeg de voorkeur maar
aangezien men binnenkort een verkaveling aanlegt in de nabijheid van haar woonhuis, wou men
de straatnaam daar voor houden. Virginie Loveling was de tweede kandidaat omdat ze in haar
gepubliceerd dagboek over de Eerste Wereldoorlog de vernielde Twaalhuizen aan de Collegebaan
bezocht en beschreef. De voorkeur ging tensloIe naar Rosa Peeters-Vander Waerenstraat. Zij was
de eerste vrouwelijke schepen van onze gemeente en werd in 1990 laureaat van culturele
verdienste van de gemeente Melle.
Wie was en wat realiseerde mevrouw Rosa Peeters-Vander Waeren?
De familie Peeters was gekend in Melle. Haar man Georges was prof
aan de Faculteit van Diergeneeskunde van de Universiteit van Gent en
genoot interna.onale bekendheid. Tevens is hij een .jd voorziIer
geweest van Kultuur en Leven, een culturele organisa.e op onze
gemeente die eminente sprekers uitnodigde voor haar voordrachten.
De heer Lucien Raes, jarenlang schepen van Melle, hee7 twaalf jaar
samengewerkt met mevr. Peeters in het schepencollege. Hij typeerde
haar als volgt: mevrouw Peeters- Vander Waeren was een vriendelijke, sympathieke vrouw, vlot in
de omgang en zeer geliefd bij de bevolking. Ook met de opposije had ze goede contacten. Zij was
zeer goed op de hoogte van het culturele leven op de gemeente en kende haar dossiers tot in de
puntjes. Ze had ook een sterke persoonlijkheid. Dat bewees ze bij een conﬂict met burgemeester
Henri de Po`er d’Indoye. Als schepen van cultuur had ze dichter Anton van Wilderode uitgenodigd
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voor een toespraak op de viering van 11
juli. In die toespraak zei de literator dat ons
vorstenhuis en de hogere geestelijkheid
weinig of niets gedaan had voor de
emancipaje van de Vlamingen. Dat schoot
in het verkeerde keelgat van de
burgemeester en hij verliet ostentajef de
zaal. ‘s Anderendaags wou hij een
verklaring aan de bevolking laten
geworden waarin stond dat het
schepencollege zich distancieerde van de
toespraak van Van Wilderode wat schepen
mevr. Peeters- Vander Waeren prompt
weigerde, gesteund door de toenmalige voorzi`er van de CVP en latere burgemeester Maton.
In 1983 werd een nieuwe cultuurraad samengesteld. Bij de installa.e ervan werd hulde gebracht
aan mevr. Peeters-Vander Waeren door voorziIer pater Labyn. Twaalf jaar was ze schepen van
cultuur geweest en samengewerkt in vriendschap met de verenigingen. Vooral de ac.viteiten van
de 5 vrouwelijke organisa.es wist ze tot een hoger peil op te voeren. Door mevrouw De Baets,
afgevaardigde van de vrouwenorganisa.es werden haar bloemen aangeboden.
Ikzelf kende haar vooral als diegene die veel inspanningen deed om onze bib verder uit te bouwen.
Ze lag ook aan de basis van de oprich.ng van de nieuwe bibliotheek in de Kruisstraat. In 1990 werd
ze laureaat voor culturele verdienste van de gemeente samen met de heer August De Baets,

oprichter van onze Heemkundige Vereniging De Gonde. Toevallig kreeg ik de brochure ter inzage
die ze schreef over haar kinder- en jeugdjaren Nostalgie in Woord en Beeld. Hier bewees ze ook
over een zeer vloIe pen te beschikken die op een gevoelige manier onze taal hanteerde. Een
cultureel hoogstaande vrouw met veel kwaliteiten.
Aan haar dochter Magda Peeters, wonende in de Azaleastraat, vroeg ik om een levensbeschrijving
van haar moeder samen te stellen, die ik hier integraal overneem.

De Gonde 2020 nr. 3

-7-

Het leven van Alina Valentina Armanda Rosalia
Vander Waeren, ofwel: Rosa Peeters-Vander Waeren
door Magda Peeters
Rosa is geboren op 14 januari 1925, in Sint-Joris-Winge, toen een rus.g boerendorp in het hartje
van het Hageland, nu een deel van Tielt-Winge.
Ze is heel haar leven zeer gehecht gebleven aan dit dorp en aan het landelijke leven daar.
Rosa was de jongste van zeven: vijf jongens en twee meisjes. Op die manier leerde ze al vlug haar
mannetje te staan!
Haar vader was dierenarts. Naast de drukke prak.jk vond hij nog de .jd voor poli.eke ac.viteit en
sociale inzet. Hij was enkele jaren burgemeester van Sint-Joris-Winge.
Rosa's moeder was een heel vrome vrouw, met een broer die pastoor was en een zus in het
klooster.
Ondanks haar trouw aan vaste tradi.es, was Rosa's moeder ook haar .jd vooruit.
In de jaren '30 bestuurde ze al een auto!
Rosa beschreef haar kinder.jd als een sprookje: als jongste in een groot, warm gezin, in een dorp,
midden de velden en de hoevedieren...
In 1940 begon niet alleen de oorlog, het onheil sloeg ook toe in het gezin Vander Waeren.
Rosa was 15 jaar, toen haar moeder overleed. En in 1941, toen ze 16 jaar was, s.erf haar vader.
Rosa volgde Grieks-La.jnse humaniora en verbleef op internaat in Heverlee, tot juli 1943.
Het was daar dat haar liefde voor taal en literatuur ontstond, haar interesse voor de Vlaamse
romanschrijvers en dichters, en de klassiekers. Guido Gezelle bleef één van de favoriete dichters.
Men bracht haar een "gezond" Vlaams bewustzijn bij, verre van extreem.
In 1943 vaIe Rosa de studie "Pers en Communica.e" aan in Leuven, journalis.ek dus.
Maar wegens de omstandigheden - beide ouders overleden en nog twee broers thuis - keerde ze
weer naar huis, om voor het huishouden te zorgen.
De oorlog hee7 het gezin niet gespaard.
Op 12 mei 1944 werd haar broer Guillaume van huis weggeleid door de Duitse Gestapo.
Een andere broer, Remy, volgde.
Beide broers kwamen om in een Duits concentra.ekamp, in maart 1945.
Rosa was toen 20 jaar jong...
In 1944 leerde Rosa de dierenarts Georges Peeters kennen, in het dorpje Overwinden.
Hij was toen reeds assistent aan de veeartsenijschool te Gent en werd er later hoogleraar.
Ze trouwden in 1946 en verhuisden naar het Gentse.
Toen Rosa het Hageland verliet, had ze het gevoel er alles gekregen te hebben, maar ook alles
verloren.
In Melle gingen ze in het "Merelhof" wonen, aan de Brusselsesteenweg.
Daar begon een nieuw verhaal!
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Het gezin breidde uit met twee zonen en twee dochters.
Rosa zorgde voor de kinderen en het huishouden. Haar man had het heel druk met zijn
wetenschappelijk werk.
Al vlug kreeg Rosa behoe7e aan meer.
Het CVP-nest waaruit ze kwam, het progressieve karakter van haar moeder, de zin om zich sociaal
te engageren, de liefde voor taal en literatuur... Dit alles leidde tot haar engagement in de
gemeente.
Haar man en kinderen vonden dit volkomen vanzelfsprekend: een vrouw/moeder die zich inzeIe
voor het gemeenschapsleven en de poli.ek!
In 1961, toen Rosa's jongste kind 3 jaar was, s.chIe zij, samen met Mevr. De Koker, de CMBVafdeling (nu: Markant) voor Melle-Vogelhoek en Merelbeke-Flora.
In 1971 zeIe Rosa de eerste pasjes in de lokale poli.ek, voor de par.j CVP.
Ze werd verkozen en werd onmiddellijk schepen van cultuur, onderwijs, gezin en jeugd.
Ze was de eerste vrouwelijke schepen van Melle, wat dadelijk opvalt op de foto's van toen:
allemaal mannen en daartussenin: één wiIe raaf, één vrouw!
Uit getuigenissen blijkt dat ze wel degelijk haar mannetje kon staan! Het ging er in die .jd ook
soms hevig aan toe: "dorpspoli.ek", zoals dat toen ging...
In 1977 werd ze herkozen als schepen voor cultuur, onderwijs, middenstand en
ontwikkelingssamenwerking.
In 1983 werd ze nog eens herkozen, maar ze kon geen schepenmandaat meer krijgen wegens de
coali.e met de VU.
Na 14 jaar nam ze afscheid van de gemeentepoli.ek, eerst met burgemeester de PoIer d'Indoye,
daarna met burgemeester Maton.
De laatste jaren van haar leven wijdde Rosa aan de familie, aan haar kleinzonen, maar in de eerste
plaats aan haar echtgenoot, die toen erns.g hulpbehoevend was.
Rosa overleed plots, op 22 december 2003, 78 jaar oud.
Ze ligt begraven op het kerkhof van Melle.
Een sterke vrouw, die al.jd moedig en posi.ef in het leven stond…

Heemkundig nieuws
door Daniël Lemmens & Hannah Van der Auwera

Erfgoed Viersprong bestaat 10 jaar
Het samenwerkingsverband rond onroerend erfgoed van de
gemeenten Destelbergen, Lochris., Melle, Merelbeke, Oosterzele
en Sint-Lievens-Houtem bestaat .en jaar. Wegens de
coronaperikelen kan dit niet gevierd worden. Maar er is meer. Hun
intergemeentelijke samenwerking werd opnieuw goedgekeurd
voor 6 jaar nadat hun meerjarenbeleidsplan posi.ef beoordeeld
werd.
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Heemkunde Oost-Vlaanderen: Louis Gevaert wint de Reinaertprijs
Reeds sedert vele jaren wordt door Heemkunde Oost-Vlaanderen een
persoon gelauwerd die zich bijzonder onderscheiden hee7 op heemkundig
vlak. Onze Heemkundige Vereniging De Gonde viel reeds twee keer in de
prijzen met August De Baets en Jan Olsen. Nu kwam die eer te beurt aan
Louis Gevaert. Hij is voorziIer van de Heemkundige Kring Oost-Oudburg
en ondervoorziIer van het Documenta.ecentrum voor
Streekgeschiedenis in het Groot Begijnhof van Sint-Amandsberg. Louis
hee7 verschillende heemkundige werken geschreven zoals Herbergen,
vroeger en nu, in en rond Destelbergen en De kastelen en hun bewoners in
Destelbergen en Heusden. Daarnaast publiceerde hij vele ar.kelen in hun .jdschri7 en gaf vele
voordrachten over heemkundige onderwerpen.

Erfgoedredders Melle. Opvolgsessie 2
Door de coronacrisis kon de opvolgsessie van dit project, uitgaande van de provincie en bestemd
voor de 2de graad van het lager onderwijs, in het schooljaar 2019-2020 niet meer doorgaan. In het
nieuwe schooljaar tracht men de draad weer op te nemen, uiteraard met de nodige aanpassingen.
Deze sessie ging door in de bib met de deskundigen van de gemeente en van de provincie.
In het college, met als promotor Bert Bombeke, zal een tuintje worden aangelegd rondom de
gloriëIe met bosbloemen, aangeplant mede door de leerlingen. Bert zal een musical uitwerken
voor de leerlingen van het eerste tot het vierde met de gloriëIe als decor. Het verhaal zal zich
concentreren rond de ﬁguur van Jan de Lichte en opgevoerd worden ter gelegenheid van het
jaarlijks schoolfeest.
In de Sint-VincenIusschool wil men werken rond huizen en gebouwen in de nabijheid van de
school. De kinderen zullen, onder leiding van hun leerkracht Koen Merrie, contacten leggen met de
eigenaars en zo de verhalen over de gebouwen vernemen. Dit wil men dan verwerken in een
speurtocht. Wanneer de teksten klaar zijn kunnen die in een erfgoedapp gestoken worden en op
die manier prak.sch gebruikt worden.
In de gemeenteschool wordt nu gewerkt met het vijfde leerjaar want die kregen vorig jaar de
erfgoedintroduc.e.
Leraar Thorwald werkte een toneelstuk uit met een verhaallijn rond Josephine Gérard, een vrouw
die een winkeltje had in de Kloosterstraat. Andere bekende ﬁguren worden in het verhaal
verwerkt: beeldhouwer Jules Vits , Arsène Goeder.er (dief van het Lam Godspaneel) en de
vermoorde commissaris Gen.el De Meyer (bende Van Hoe-Verstuy7) . Dit toneelstuk zal
opgevoerd worden voor ouders van de school alsook voor de leerlingen van andere scholen die
deelnemen aan het project.
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Bunkerwandeling Melle-Gontrode
In 1932 starIe het Belgisch leger met de aanleg van een bunkergordel ten zuiden van Gent.
Van de oorspronkelijke 228 bunkers blijven er vandaag nog zo’n 180 over. Verborgen in het
landschap getuigen de bunkers van de oorlogsdreiging in de jaren ’30 van vorige eeuw. De
muurdikte, de plaatsing van de betonwapening en de inrich.ng waren bij alle bunkers vrij uniform.
Toch bestonden er heel wat verschillen. Elke bunker was aangepast aan het terrein, het
schootsveld en de func.e binnen de verdediging. Veel aandacht ging naar de camouﬂage:
sommige bunkers hadden een ruwe ‘gebochelde’ afwerking en waren beschilderd in de kleuren
van het landschap, andere waren vermomd als huisjes of stalletjes en werden ommuurd met
bakstenen of bekleed met houten planken en voorzien van valse ramen, deuren, daken… Lokale
protesten vertraagden de aanleg van veldversterkingen, zoals loopgraven en draadversperringen.
In mei 1940 waren deze op veel plaatsen nog niet afgewerkt.
Het Gemeentelijk Museum, Archief en Documenta.ecentrum werkte voor Open Monumentendag
een vernieuwde bunkerwandeling uit. Op zondag 13 september genoten meer dan 200 wandelaars
van het mooie weer en de rust op de landelijke wegen van Gontrode. Onderweg leerden ze meer
over de bunkergordel en het oorlogsverleden van de gemeente. De wandeling leidde hen vanaf het
GOC naar het Geerbos en via Mariagaard terug naar Gontrode.

De brochure kan nog steeds worden opgehaald in het gemeentehuis en de bibliotheek, maar is ook
digitaal beschikbaar als tour in de ErfgoedApp. De tours bieden extra informa.e bij een
museumbezoek of leidden erfgoedliehebbers langs bijzondere, interessante, boeiende… plaatsen
in een gemeente. Voor Melle zijn er inmiddels twee tours beschikbaar in de ErfgoedApp: de Jules
Vits-wandeling in het centrum van de gemeente en de bunkerwandeling in Gontrode. In
Merelbeke vinden we de wandeling door de wijk Flora, in Laarne ontdek je volksverhalen over
duivels en reuzen en in WeIeren en Wichelen gidst de tour je door het historische landschap. Ook
in Gent kan je op verschillende loca.es met de ErfgoedApp op stap.
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Hoe ga je te werk om een tour te downloaden?
1. Download de ErfgoedApp (beschikbaar zowel voor Android als Apple op
hIps://erfgoedapp.be)
2. Open de ErfgoedApp en klik op het symbool van het kompas.
3. Kies de tour van je keuze in de lijst of via de kaart.
4. Nadat je de tour gedownload hebt, keer je terug naar het homescreen. Daar vind je nu een
vierde symbool terug: de kaart.
5. Op de kaart zie je de verschillende stops van de wandeling of ﬁetstocht. Wanneer je bij een
punt arriveert, kan je de informa.e raadplegen. (Vergeet niet op de gps-func.e van je
smartphone in te schakelen!)

Melle schrijft Melle blijft
Mels auteur Frank Teirlinck in de kijker met het boek:
150 jaar monniken in Affligem
door Daniël Lemmens
In 1988 organiseerde de Heemkundige Vereniging De Gonde in samenwerking
met het Gemeentelijk Museum een tentoonstelling met als .tel Melle schrijM
Melle blijM. Ze gaven hierbij een begeleidende brochure uit met dezelfde
.tel. Niet minder dan 51 auteurs van romans, poëzie, pedagogie, onderwijs en
wetenschappen kwamen aan bod. Personen die publiceerden over Melle,
geboren waren of gewoond hebben in Melle, werden erin opgenomen. Vorig
jaar nam de bibliotheek van Melle het ini.a.ef om een .ental recentere
auteurs van Melle in de kijker te plaatsen met een tentoonstelling in de bib
zelf met als .tel Melle schrijM. Het ligt in onze bedoeling aandacht te schenken aan schrijvers die
nog niet op het voorplan traden.
Wie is Frank Teirlinck?
Frank woonde in zijn jeugdjaren in de Klinkerlaan te Melle. Zijn vader
was econoom aan de tuinbouwschool. Hij ging naar de gemeenteschool
en volgde daarna de lessen aan het Sint-Lievenscollege te Gent.
Vervolgens studeerde Frank aan het Hoger Diocesaan
Godsdiens.ns.tuut. Hij werd leraar godsdienst en gee7 momenteel les
en dat sedert 39 jaar aan het Provinciaal Technisch Ins.tuut te Eeklo. Hij
is gehuwd met Myriam die hij leerde kennen .jdens zijn studies en die
parochieassistente is in Lievegem waar zij wonen. Samen hebben ze drie kinderen.
Hij hee7 een bijzondere band met de abdij van Aﬄigem. Als twaalyarige ging hij daar voor het
eerst op bezoek en deze omgeving bleef hem boeien. Hij ging er regelma.g terug. Ondertussen is
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het zijn tweede thuis geworden. Frank en zijn vrouw willen aan hun leven gestalte geven volgens
de Regel van Benedictus.
Waarover gaat zijn nieuw boek: ‘150 jaar monniken in Aﬄigem’?
Aﬄigem is de oudste benedic.jnerabdij van de Nederlanden die nog
bewoond is door monniken. Ges.cht in 1062, werd ze opgeheven
onder de Franse Revolu.e, maar hers.cht vanuit Dendermonde. In dit
boek roept Frank Teirlinck in 352 bladzijden en met 250 foto’s het leven
en de betekenis op van 191 monniken die er sindsdien de religieuze
gelo7en aﬂegden of er enige .jd verbleven. Abt emeritus Jan
Goetghebeur typeert dit werk als volgt: De auteur heeE vermeden dat
het een droge, zakelijke opsomming werd van data en realia en is erin
geslaagd het geheel levendig te houden door gebruik te maken van
typerende anekdotes, die de beschreven broeders een menselijk en
realisjsch gelaat geven. En het resultaat mag er zijn. Het is uiteraard geen werk om ineens van a
tot z te lezen, maar een boek om met veel belangstelling kennis te maken met een rijk monasjek
verleden zowel van de abdij als van de beschreven confraters.
HeeM Frank nog andere publicaIes op zijn acIef?
Frank publiceerde ar.kelen over de missies en de abdij van Aﬄigem in het .jdschri7 van de
Heemkundige Vereniging De Faluintjes alsook in het weekblad De Beiaard.
In ons Heemkundig Tijdschri7 De Gonde verscheen van zijn hand een belangrijke bijdrage over
RelaIes tussen de abdij van Aﬄigem en Melle (2007/4) en een ar.kel over Raphaël De Craene
(1902-1981) monnik, priester en pastoor te Melle (1997/3).
In 2009 verscheen zijn werk Monniken van de abdij van Aﬄigem in de
missies. Hij bespreekt hier het werk van 28 monniken, die ooit in de missies
werkzaam waren op het einde van de 19de eeuw toen de
missioneringsgedachte sterk leefde onder de benedic.jnen van Aﬄigem.
Samen met Jozef De Beenhouwer gaf Frank het boek uit August De Boeck.
Componist (1865-1937) dat een Gouden Label kreeg van Klassiek Centraal.
Frank was sterk geïnteresseerd in muziek wellicht onder invloed van zijn vader,
die een kundige violist was en vaak werken speelde van August De Boeck, een
componist uit zijn geboortestreek. Frank werd trouwens archivaris van het
August De Boeckcomité, houdt lezingen over deze Vlaamse componist en
begeleidt ook wandelaars .jdens August De Boeckwandelingen.
Frank Teirlinck is een sterk geëngageerde persoonlijkheid die zeer ac.ef is
zowel op school als in de parochie. Hij hee7 reeds een zeer ac.ef leven achter
de rug met lesgeven, jongeren inspireren, opzoekingswerk voor allerlei publica.es en houden van
lezingen. Een bezige bij… Straks gaat hij met pensioen en zal meer .jd krijgen om andere projecten
uit te bouwen.
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100 jaar Gezinsbeweging in Vlaanderen
95 jaar Gezinsbond in Melle
door Daniël Lemmens
Inleidende gedachten.
De Gezinsbond is op dit ogenblik een van de mach.gste organisa.es in ons land met meer dan
300.000 leden en meer dan 10.000 kaderleden-vrijwilligers. In onze gemeente zijn er 450 gezinnen
lid. In de voorbije 100 jaar hebben ze heel wat verwezenlijkt: kindergeld, reduc.ekaart,
studiefonds, vermindering van belas.ng, woningfonds, wezengeld, kinderoppas, vakan.ehuizen,
een speeldienst, kinderﬁlms, gezinssport, grootoudersac.e, huwelijksleningen, gezinszegels,
verbruikersclubs…
In het .jdschri7 Bravo voor de bestuursleden van de
Gezinsbond vroeg men dit 100 jarig bestaan te
herdenken. Men spoorde de bestuursleden aan om met
een feestweek te starten van 10 tot 18 oktober 2020.
Helaas wegens de
Coronaperikelen kon dit niet
doorgaan. Er werd toen geopteerd voor een soort apotheose .jdens een
feestmaand in oktober 2021 als afsluiter van dit feestelijke
herdenkingsjaar. Op gemeentelijk vlak zullen in dat verband ini.a.even
genomen worden. Op 1 april 2021 krijgen we, als opener in de bib, de
voordracht van journalist Dirk Musschoot Toen geluk nog heel gewoon
was met als onder.tel Hoe het Vlaamse gezin in honderd jaar helemaal
veranderde. De auteur was reeds vroeger in Melle te gast met
voordrachten Franschmans en Walenmannen en Belgen maken
bommen.
Als bijdrage tot deze herdenking publiceren we in dit .jdschri7 de historiek van de Gezinsbond
van Melle met als achtergrond hun na.onale geschiedenis.
Het gezin en de gezinsvorm is steeds in evolu.e geweest. Dat zien we ook weerspiegeld in hun
naamgeving. In het begin sprak men van Bond van Talrijke gezinnen. Later werd dit omgevormd tot
Bond van Grote Gezinnen om te komen tot Bond van Grote en Jonge gezinnen. In 1982 werd de
oﬃciële benaming Gezinsbond. De oude naam was erg lang, omslach.g en vaak fout geciteerd. De
nieuwe naam zegt duidelijker dat de hele werking gericht is naar alle gezinnen: oude, jonge, kleine,
grote, van welke samenstelling ook. Het kind wordt centraal gesteld. Hiervoor moesten er heel wat
ingewortelde vooroordelen overboord gegooid worden zoals de argumenten t.o.v. kleine gezinnen,
ongehuwd samenwonenden, werkende of alleenstaande moeders… zelfs gezinnen zonder
kinderen. Iedereen is zelf een kind van zijn ouders.
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De Gezinsbond is voor mij geen onbekende. Mijn vader was secretaris in de gemeente BoIelare en
als jongste van 7 mocht ik vaak met hem op stap. Regelma.g ging ik met hem naar het
gemeentehuis om de aanvragen van de leden voor het bekomen van de spoorkaarten en
bouwpremies in orde te brengen. Wanneer
het sinterklaasfeest was van de Bond
werden bij ons thuis de snoep in zakjes
verdeeld. In die periode (vij7iger jaren van
de vorige eeuw) hield men vaak
vlaggenfeesten waarop de omliggende
gemeenten met hun vlag aanwezig waren
op de inhuldiging van een nieuwe vlag. Als
twaalyarige mocht ik zelfs op een landdag
in Leuven de vlag van onze gemeente
dragen. In mijn ouderlijk huis hing een
oorkonde aan de muur. Die had mijn
moeder gekregen van de Bond der Kroostrijke Gezinnen van België .jdens de moederhulde van
personen die 10 kinderen ter wereld brachten. Dit ging gepaard met een plech.gheid waarbij de
moeders een bronzen ereteken werden opgespeld en waarbij het lied Hemelhuis dat Emiel
Hullebroeck componeerde op tekst van René De Clercq weerklonk.
Af en toe woonde mijn vader de gewestvergaderingen te Gent bij en toen hij thuis kwam vertelde
hij over zijn ontmoe.ngen met zijn collega’s uit de naburige gemeenten: architect CoIenie uit
Melle, Prudent De Corte uit Gontrode en Michel De Baere van Heusden. In 1955 werd de Jonge
Gezinnenac.e opgericht onder impuls van Maurits Coppieters. Zo herinner ik me nog dat hij,
vooraleer de ac.e op onze gemeente te promoten, bij ons thuis een bezoek bracht. Als jongeling
was ik geïnteresseerd in het wekelijks .jdschri7 van de Bond met de rubrieken Met muziek door
het leven van Gaston Durnez en de colums van Louis Verbeeck. Ook de bijdrage van literatuur
sprak me aan waarin jeugdschrijvers aan bod kwamen. Toen ik onderwijzer werd boeide me vooral

de rubriek Bondgenootje. Hierin bundelde men opstellen, verhaaltjes, tekeningen, versjes en
rebussen, die door de kinderen zelf werden ingestuurd. Ik gebruikte die voor mijn klas. Later werd
ik ook bestuurslid van de Gezinsbond in Melle.
Mijn peter Richard De Prijck, was jarenlang secretaris van de Gezinsbond in
Melle. In 1985 schreef hij de geschiedenis ervan die ik terugvond in de
archieven van de Bond. Bij het schrijven hiervan steunde hij vooral op
mondelinge getuigenissen van oudere bestuursleden. Van dit alles heb ik
dankbaar gebruik gemaakt bij het samenstellen van deze bijdrage.
Secretarissen zijn vaak de steunpilaren van een vereniging. Dat kunnen we
zeker zeggen van hem en van zijn voorgangers Leonce Verhoeven en Maurice
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Ervynck maar vooral van zijn opvolger Johan Van Den Daele die 27 jaar die taak vervulde. Johan
was zeer punctueel en deed, naar aanleiding van de viering van het 75-jarig bestaan van de
Gezinsbond in Melle, onderzoek in de archieven van Brussel, naar de oprich.ng van onze lokale
Bond. Hij kwam tot de conclusie dat de s.ch.ng reeds in 1925 gebeurde en niet in 1929 zoals
vroeger vermeld. Met enkele jaren vertraging vierde men het 50-jarig bestaan. (zie verder)
Hoe het groeide.
Kalenderjaar 1921. De naweeën van de eerste wereldoorlog lieten zich nog voelen. Vooral bij de
kleine man. De talrijke grote gezinnen in Vlaanderen hadden het bijzonder moeilijk. Ten einde hun
noden op te vangen en hun belangen te verdedigen werd de Bond van Talrijke Huisgezinnen
ges.cht. Op vele plaatsen werden er lokale afdelingen opgericht. Ook in Melle was hiervoor
interesse. Onder impuls van meester Leonce Verhoeven kreeg onze gemeente een afdeling in
1925, vier jaar na de na.onale oprich.ng. Deze ac.eve onderwijzer, later schoolhoofd en
gemeenteraadslid zorgde voor de nodige bestuursleden. Germain Leus, handelaar in
bouwmaterialen, werd voorziIer en Maurice Ervynck, in dienst bij de Belgische Spoorwegen,
secretaris. Hijzelf nam de taak van penningmeester op zich.
Tijdens de eerste twin.g jaar werd er intens gewerkt. Vooral .jdens de troebele oorlogsjaren
1940-1945 gaf het bestuur blijk van een daadwerkelijke sociale ingesteldheid. In zijn historisch
overzicht liet Richard De Prijck André Van Lokeren aan het woord, die sedert februari 1943
bestuurslid was. Gedurende de oorlogsjaren werden er verscheidene keren
voedingsmiddelen uitgedeeld aan de gezinnen, in evenredigheid met het aantal
kinderen. Er had regelmajg een jaarlijkse vergadering plaats, waar ieder
aanwezig gezin een prijs kreeg, geschonken door ﬁrma’s. Zo kon ikzelf zorgen
voor een groot pak texjelwaren, wel twinjg prijzen, geschonken door de fabriek
De Backer-De Rudder. Andere prijzen werden aangekocht met gelden opgehaald
bij ons goed gezinde burgers of met geld uit de kas.
André Van Lokeren
Na de oorlogsperiode kwam een nieuw bestuur tot stand onder impuls van
secretaris Maurice Ervynck. Architect Leon CoIenie werd voorziIer en Joseph
Van der Auwermeulen ondervoorziIer. Andere bestuursleden waren André Van
Lokeren, Alfons Leytens, Jozef Soens, Jozef Jacobs en later René Cocquyt,
Gilbert Pede en Albert Vermaercke.
Na de moeilijke jaren kwamen betere .jden. Op vele plaatsen werden moeders
van .en kinderen gevierd. In verschillende afdelingen volgen vlaginhuldigingen
elkaar op. André Van Lokeren vertelde hierover. Bij de moeders met tenminste
Leon Cottenie
jen kinderen was het een hoogdag voor de plaatselijke bond: recepje in het gemeentehuis, rondrit
in de gemeente met de moeders en de familie, elk in een personenauto van inwoners, groot
feestmaal met spreekbeurten van de algemene voorzi`er en van de heer Pede op een kiosk. Ieder
gezin kreeg dan een groot pak met sponshanddoeken, die ik aangekocht had aan winkelprijs -30%
bij de fabriek De Landshere, alsook tafellakens, die sommige moeders jen jaar later nog gebruikten
en er blij mee waren.
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Om diverse redenen deden er zich wijzigingen voor in het bestuur. Traden toe: Albert Leus, zoon
van medes.chter Germain (1950), Prudent De Corte (1957), Ir. Frans Buysse (1960), Roger De Smet
en Georges Dierickx (1956), Remi Bracke, Edith De Loose-Dellaert, Diane Mor.er-De Smet, Victoire
Maes-Garré (1967), Marcel Verhoeven (1968).
Een zeer waardevolle aanwinst was ongetwijfeld Prudent De Corte.
Hij was schoolhoofd in Gontrode, waar hij in 1936 de Gezinsbond
s.chIe. Hij kwam naar Melle wonen en werd er bestuurslid, later
secretaris en ook voorziIer. Prudent was ook op gewestelijk niveau
ac.ef en ging in verschillende lokale afdelingen spreekbeurten
houden over de Bond. Tevens was hij lid van de Algemene
Vergadering in Brussel. Voor zijn inzet en werkkracht kreeg hij het
gouden ereteken van de Bond. In zijn historiek typeerde Richard De
Prijck hem als volgt Om zijn kordaat optreden, zijn
wilsvierkanjgheid en zijn immer handhaven noemt men hem in het
Gentse “De Leeuw van Melle”. Hij nam ontslag als
afdelingsvoorziIer in 1980, kreeg de .tel van ere-voorziIer en
werd ook ere-burger van de gemeente Melle.
Een nieuwe vlag.
De periode toen Leon CoIenie voorziIer was, werden er talrijke fes.viteiten georganiseerd:
moederfeesten, vlaginhuldigingen, congressen. Over de vlaginhuldiging te Melle in 1955 getuigde
André Van Lokeren als volgt Het mojef is getekend door architect Leon Co`enie. De vlag is
gemaakt door de begijntjes in veel kleuren en zuivere zijde en heeE ± 20 000 fr. gekost, rond
gehaald in de gemeente. Het jaartal bevindt zich op de vlag, die ik gedurende vele jaren heb
gedragen bij feestelijkheden, op vergaderingen, in de kerk, bijzonder op vele inhuldigingen van
andere gemeentelijke bonden. Bij gewestelijke en provinciale acjviteiten of bij protestmejngen
was ik ook aanwezig met de vlag. Ik maakte verschillende landdagen mee die twee dagen duurde:
Sint-Niklaas, Luik, Brussel. Veelal was ik vergezeld van Maurice Ervynck of René Cocquyt en we
werden grajs vervoerd door onze voorzi`er.
Op de vlag zelf staat centraal een gezin afgebeeld met vier kinderen want in die .jd kon men bij de
Gezinsbond alleen aansluiten wanneer men 4 kinderen had. Typisch voor die .jd is ook de
aanwezigheid van christelijke symbolen: in de achtergrond de kerk, een kruisbeeld aan de muur en
een kind dat vroom de handen in bidstand plooit. Aan de zijkanten bemerken we de Belgische
driekleur en het toenmalig gemeentewapen met de H. Mar.nus.
Een nieuwe ploeg.

Frans Buysse
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Wegens verschillende redenen namen een aantal bestuursleden ontslag en
starIe men in 1977 met een vernieuwde beze|ng. Vanuit Brussel werden
nieuwe ideeën voorgesteld en ook jongere dames kwamen aan bod. Frans
Buysse leidde de nieuwe ploeg met Richard De Prijck, die Roger Merrie als
secretaris opvolgde, Johan Van Den Daele, Lena Van Mechelen-De Corte,
Marc Dierickx, Willy De Meulemeester, Lutgart Dauw-Soens, Denise Van
Damme-Michem, Jeanine Van Den Audenhove-Van De Castele, Roger
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Slaghmulder, Joris Van De PuIe, Robert Schelstraete.
Het Gezinsklokje klingelt over Melle.

In 1978 nam het bestuur een interessant ini.a.ef door het uitgeven van een plaatselijk
driemaandelijks .jdschri7 Gezinsklokje. Het was een gestencilde uitgave met het doel de werking
van de Gezinsbond beter te leren kennen en de leden geregeld te informeren over de plaatselijke
ac.viteiten. Men trof er ook verslagen aan van voorbije ini.a.even en af en toe een gedicht onder
de schuilnaam van Jan van Gent, die ik ontcijferde als secretaris Richard De Prijck. Spij.g genoeg
hee7 dat .jdschri7 maar een vij7al jaar bestaan. Door te hoge drukkosten en verhoging van de
posIarieven leek dit ﬁnancieel niet meer rendabel en stopte het luiden van het Gezinsklokje.
Feestelijke herdenking. VijMigjarig bestaan van Gezinsbond Melle (1929-1979).

hulde verdienstelijk bestuur
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Dit jubileum werd uitbundig en uitvoerig gevierd want het nam een ganse week in beslag. Op
zaterdag 12 mei starIe men met een samenkomst aan hun lokaal “De Eendracht” waarvan men
stoetsgewijze en begeleid door de harmonie Sint-Cecilia naar de Sint-Mar.nuskerk wandelde om
de eucharis.eviering bij te wonen met passende homilie door pastoor Jozef Rombaut.
Stoetsgewijze ging men daarna naar het gemeentehuis voor de academische zi|ng. Frans Buysse
verwelkomde de personaliteiten, leden en sympathisanten. Hij gaf een korte historiek over 50 jaar
bondswerking en legde daarbij vooral de nadruk op het gezin als kern van de samenleving. Hij
pleiIe ervoor dat het gezin in aanvaardbare voorwaarden zijn func.es inzake opvoeding en
verzorging moet kunnen vervullen. Als gastspreker kwam na.onaal secretaris de heer Van Breen
aan het woord. Hij sprak speciﬁek over de gezinspoli.ek waarbij meer aandacht moet besteed
worden aan welzijn i.p.v. welvaart. Tot slot wenste schepen van het Gezin Eric Moreels de
jubilerende afdeling veel geluk toe en gaf een overzicht van de verwezenlijkingen voor het gezin op
gemeentelijk vlak. Daarna werd hulde gebracht aan drie verdienstelijke bestuursleden: Prudent De
Corte, Albert Leus en André Van Lokeren, die reeds vele jaren op de bres stonden voor de
Gezinsbond. De gemoedelijke recep.e die hierop volgde en de stemmige muziek van Peter Dino
vormden het orgelpunt van de eerste
dag van de jubelweek. Op zondag stond
een wandelzoektocht op het programma
die in het teken stond van “Ken uw
gemeente”. Op woensdagnamiddag was
het verzamelen geblazen in zaal “De
eendracht”, waar er feest gevierd werd
voor alle kinderen van Melle onder
leiding van de Fack Juniors. Ook onze
grootouders werden niet vergeten want
die konden op donderdagnamiddag
genieten van een lekkere koﬃetafel en
gra.s tombola. Dit alles werd opgeﬂeurd
door een stemmig amusementsprogramma gebracht door de cabaretgroep “Terzina”. Als slot en
apotheose van deze Gezinsweek was er in de parochiezaal op zaterdag de voorstelling van
“Wachtwoord” onder leiding van Nand Baert en onder regie van Luc Dierickx . Hieraan namen niet
minder dan acht verenigingen deel. Het was onze zusterafdeling van Gontrode die de grote prijs in
de wacht sleepte.
De boer… hij ploegde voort.
In vervanging van Frans Buysse werd in 1982 Irene Heyse voorziIer en Leen Van Mechelen-De
Corte ondervoorziIer. Andere ac.eve bestuursleden waren in die periode Lutgarde Dauw-Soens,
Edith De Loose-Dellaert, Anny Denul-Van Heel, Diane Desmet, BernadeIe Elaut-D’hooge, Lena
MaIelin-De Ro, Robert Schelstraete, Paul Sels, Lutgart Tusschans-Coole, Denise Van Damme-Van
Mieghem, Jeanine Van De Casteele en André Van Lookeren. Er werd toen vooral werk gemaakt van
wijkindelingen gesteund op geograﬁsche spreiding over het grondgebied van Melle. Door familiale
omstandigheden zag secretaris Richard De Prijck in 1989 zich genoodzaakt ontslag te nemen en
werd hij opgevolgd door Johan Van Den Daele die deze taak 28 jaar zal uitvoeren.

De Gonde 2020 nr. 3

- 19 -

In 1990 en 1992 werd onze afdeling – en zeker onze verantwoordelijke voor de Gezinszegels Edith
De Loose – aangenaam verrast met telkens een winnaar van een auto als prijs bij de jaarlijkse
tombola van de Gezinszegels.

Die winnaars waren het gezin René Verstraeten en José Schoonjans.
Aangespoord door de Bond Na.onaal en het Gewest werd in 1995 een eerste ac.e gevoerd rond
het gezinsbeleid op de gemeente. Er werd een bevraging onder alle leden verspreid en de
uitslagen werden samengevat en in een memorandum gegoten. Dit werd dan vervolgens aan het
nieuwe geïnstalleerd gemeentebestuur overhandigd op het gemeentehuis. Bij het uiIekenen van
de beleidslijnen kon men dan rekening houden met de verlangens van de gezinnen. Die ac.e werd
ook hernomen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 2000.
Viering van 75 jaar Gezinsbond in Melle (1925-2000).
Op zondag 14 mei 2000 vierde de Gezinsbond haar 75-jarig bestaan op grootse wijze. In de
voormiddag had een feestelijke academische zi|ng plaats op het gemeentehuis. Na de
verwelkoming en het openingswoord door voorziIer prof. Irené Heyse nam secretaris Johan Van
den Daele het woord met een historisch overzicht van de belangrijkste elementen uit de
afdelingsgeschiedenis. Hierna kregen de leden met meer dan 30 jaar trouw lidmaatschap van de
Bond een oorkonde als blijk van erkentelijkheid. De gelegenheidstoespraak werd gehouden door
de heer A. Van Den Brande, na.onaal ondervoorziIer. Hij had het over het doel van de pioniers
van de Bond en de huidige betekenis van hun stellingen in onze moderne maatschappij. De
muzikale omlijs.ng werd verzorgd door het kinderkoor “Ar.sjok” en het gemengd koor “Pojedu”.
De inleidende teksten bracht Leen Van Vlaanderen. Tot slot feliciteerde burgemeester de PoIer de
Gezinsbond met hun jubileum en nodigde hij de aanwezigen uit tot de recep.e, aangeboden door
het gemeentebestuur en opgeluisterd door het trio Lakatos. In de namiddag kwam men samen op
de Gemeentelijke SporIerreinen op de Kouterslag. Hier kon men genieten van kinderspelen,
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springkasteel en volksspelen. Als apotheose was er de ballonwedstrijd voor kinderen en het
ops.jgen van de luchtballon met de winnaars.

meer dan 30 jaar lidmaatschap

het bestuur in 2000

Irené Heyse
Trio Lakatos

A. Van Den Brande

Johan Van den Daele
Leen Van Vlaanderen

het koor Pojedu

Een nieuw millennium breekt aan.
In 2005 nam Irené Heyse ontslag na 23 jaar voorziIerschap. Jarenlang had hij de standpunten van
de Gezinsbeweging op een verbaal sterke manier kunnen vertolken want hij had de gave van het
woord. Hij werd opgevolgd door Mieke CoIenie komende uit een echt
gezinsnest. Haar vader was haar voorgegaan als voorziIer. Zij was een rus.ge
ﬁguur, sterk geëngageerd en die kon luisteren naar haar collega’s. Ze zorgde
vooral voor de coördina.e van de ac.viteiten. In het bestuur deden er zich
heel wat wisselingen voor. Nieuwe bestuursleden traden aan, anderen
verdwenen. Nieuwe gezichten waren CoIenie Piet, De Moerloose Hendrik,
Da Silva José, Laheye Karla, Blansaer Sandra, Parmen.er Mar.ne en Van
Heesvelde Erwin. Later kwamen ook onze rangen versterken: Coenraets
Mieke Cottenie
Hilde, Daelman Wim, De Roek Michel, Nachtergaele ArleIe, Van
Cauwenberghe Wendy, Douterloigne Ellen en Janssens Linda. In 2016 werd Carla Bracke-François
voorziIer in opvolging van Mieke CoIenie. Zij houdt van een duidelijke structuur zowel voor het
verloop van de vergaderingen als voor de organisa.e van allerlei ini.a.even waarbij ze een zeer
s.mulerende rol speelt. In 2017 verliet Johan van den Daele ons en kregen we een nieuwe
secretaris: Claudine Van Oost. Met het vrouwelijk duo Carla-Claudine aan het hoofd, geïnspireerd
door het jeugdig enthousiasme van Nele Sels als ondervoorziIer en Linde GeIemans als

De Gonde 2020 nr. 3

- 21 -

sportafgevaardigde en gesteund door de oudere meer ervaren bestuursleden is de Gezinsbond
Melle gewapend om in de komende jaren hun vruchtbaar werk verder te zeIen.

het bestuur in 2020

Algemene werking, diensten en acIviteiten.
De Bond creëerde een waaier van diensten ten bate van de gezinnen. Op geregelde .jds.ppen
verspreidde het afdelingsbestuur een informa.ebrochure omtrent de structuur en de werking van
de Bond. Ze bevaIe de bondshiërarchie, de samenstelling van het afdelingsbestuur, de diensten
met hun verantwoordelijken op lokaal vlak en de voornaamste afdelingsac.viteiten. Op die manier
waren onze bondsleden in staat de juiste persoon aan te spreken voor hun problemen en de juiste
dienst terug te vinden. De meest succesvolle diensten waren: kinderoppasdienst,
gezinszegeldienst, reduc.ekaarten openbaar vervoer…
Zoals het een Gezinsbond past kwamen uiteraard vormende ac.viteiten aan bod. Hierbij werden
opvoedkundige onderwerpen behandeld, voorlich.ngsprogramma’s aangeboden. Maar ook was er
plaats voor ontspannende gelegenheden, uitstappen allerhande, tentoonstellingen,
toneelvoorstellingen… Een waaier van ac.viteiten voor kleuters, jonge kinderen, jongeren,
jongvolwassenen, ouders en grootouders.
Een vaste waarde in het geheel van de afdelingsac.viteiten was ongetwijfeld de jaarlijkse
Algemene Vergadering. In de tach.ger jaren van de vorige eeuw begon dat nog met een
eucharis.eviering. In de namiddag had dan een ledenbijeenkomst plaats met een inleidend
woordje door de voorziIer en het jaarverslag door de secretaris gevolgd door een gezellige
koﬃetafel met tombola. Met de jaren evolueerde deze samenkomsten. De ene keer ging dat
gepaard met volksspelen, de andere keer was een gastspreker aan de beurt of was er een
aperi.efgesprek. De laatste jaren werd dit zelfs gecombineerd met ac.viteiten voor kinderen. Zo
had dit de voorbije jaren plaats in de feestzaal van brouwerij Huyghe waar de ouders tussen pot en
pint gezellig konden praten terwijl de kinderen in de nabij liggende ruimte konden genieten van
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een voorstelling van een clown of poppenkast of zich lieten schminken. Het jaarprogramma werd
dan ook telkens voorgesteld.
Een gezonde geest in een gezond lichaam was ook een slogan die opgang maakte bij de
Gezinsbond. Zo werd er recreaIef aan sport gedaan. Zo ontstond er een niet-compe..eve
volleybalclub die in 1985 aansloot bij de Spor^edera.e van de Bond waarvan bestuurslid Paul Sels
de verantwoordelijke was. Hij zorgde ook voor de cursus watergewenning en zwemmen in het
zwembad van Merelbeke en van het college. Een ﬁetstocht doorheen het Land van Rode stond
jarenlang op het programma. Voorafgegaan door koersleiders en afgesloten door een bezemwagen
doorkruiste men de omliggende gemeenten. Als apotheose werd een gezellig samenzijn gehouden

in de meisjesschool waar een tombola de ac.viteit afsloot. Wandelen was ook een gezonde
ac.viteit die regelma.g beoefend werd. Zo organiseerde onze vereniging een gewestwandeling
waaraan honderden bezoekers deelnamen. De laatste jaren gaan een aantal leden regelma.g op
stap met Nording Walking onder leiding van Johan Van Den Daele. Samen met de Heemkundige
Vereniging De Gonde namen we ook het ini.a.ef voor een cultuurhistorische zoektocht in onze
gemeente over kunstenaar Jules Vits. Een zoektocht van een gans andere aard was de Paaseieren
zoektocht die jaarlijks op een andere loca.e werd gehouden.
Heel wat ac.viteiten werden georganiseerd voor kinderen en jongeren maar ze kregen ook de
gelegenheid zelf op te treden. Denken we maar aan de voorstellingen van De wondere wereld van
A.M.G. Schmidt met gedichten, verhalen, liederen en dansen op haar teksten, Boerke Naas heeM
Hete Pootjes met gedichten van Guido Gezelle. Zeer succesvol was het thema Met de Bond op de
planken, dat verschillende jaren werd opgevoerd in de zaal van het college en op het
gemeentehuis. Dat was een echte talentenjacht waarbij men zich kon uitleven met zang, muziek,
ballet, dans en poëzie. Van een gans andere aard was de organisa.e van Kunstkriebels .jdens de
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paasvakan.e op het Kunstcentrum ‘t Ovenveld. Onder leiding van
een paar kunstenaars kon men boetseren met klei, etsen en
afdrukken, beeldhouwen, crea.ef met pastel op papier, schetsen
met houtskool… De resultaten
hiervan kon men dan bewonderen
op een toonmoment in de
Gemeentelijke Bibliotheek.

Tot slot…
Bij het lezen van deze bijdrage heb je wellicht kunnen vaststellen dat de Gezinsbond in Melle een
rijke geschiedenis hee7. Door haar verscheidenheid van ini.a.even, haar degelijke organisa.e en
ac.eve werking, bekleedt zij een vooraanstaande plaats in het socio-culturele leven van onze
gemeente. Ze onderhoudt bovendien zeer goede rela.es met andere verenigingen waarmee ze
vaak samenwerkt en hee7 een goede verstandhouding met het gemeentebestuur. Hun dynamisch
bestuur hee7 de inten.e de volgende jaren dezelfde weg te bewandelen ten dienste van het gezin
en van het kind
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Openingsuren Gemeentelijk Archief & Documentatiecentrum
woensdag

13.30 tot 17.00 uur

raadpleeg www.erfgoedmelle.be voor de bezoekvoorwaarden
gesloten op donder-, vrij-, zater-, zon- en feestdagen
en tijdens de maanden juli en augustus
raadpleeg: https://www.melle.be/contact/15/archief-en-documentatiecentrum

Gemeentelijk Museum: enkel op afspraak
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